
ก ำหนดจัดอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตนิติศำสตร์ ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 
ในระหว่ำงวันที่ 25-28 กุมภำพันธ์ 2564 

วัน เดือน ป ี เวลา จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร 

วันท่ี 25 

ก.พ.2564  

09.00-12.00 น. 3 อธิบายและมอบหมายงานให้นักศึกษา เรื่อง อธิบายถึง

ทฤษฎีตามสาขาวิชาของตน ตามที่ได้ศึกษามา รวมถึงยก

กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับทฤษฎี

ที่นักศึกษายกตัวอย่างมา 

วิทยากรประจ ากลุม่ 

13.00-16.00 น. 3 นักศึกษาน าเสนองาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยากรประจ ากลุม่ 

17.00-20.00 น. 3 นักศึกษาน าเสนองาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

(ต่อ) 

วิทยากรประจ ากลุม่ 

วันที 26 

ก.พ.2564  

9.00-12.00 น 3 อธิบายและมอบหมายยกร่างกฎหมายใหม่ในรูปของ

พระราชบัญญัติขึ้น 1 ฉบับ  

วิทยากรประจ ากลุม่ 

13.00-16.00 น. 3 นักศึกษาค้นคว้าและท างานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย วิทยากรประจ ากลุม่ 

17.00-20.00 น. 3 นักศึกษาน าเสนองาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยากรประจ ากลุม่ 

วันที 27 

ก.พ.2564  

09.00-12.00 น. 3 อธิบายและมอบหมายงานให้นักศึกษา วิพากษ์กฎหมาย  วิทยากรประจ ากลุม่ 

13.00-16.00 น. 3 นักศึกษาค้นคว้าและท างานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย วิทยากรประจ ากลุม่ 

17.00-20.00 น. 3 นักศึกษาน าเสนองาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยากรประจ ากลุม่ 

วันที 28 

ก.พ.2564  

 

9.00-12.00 น 3 มอบหมายงานเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมทาง

วิชาการในฐานะทีน่ักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต  
วิทยากรประจ ากลุม่ 

13.00-15.00 น. 2 นักศึกษาน าเสนองาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยากรประจ ากลุม่ 

15.15-16.30 น. 45 น. พบประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาอบรมเข้มเสรมิ

ประสบการณ์มหาบณัฑตินิติศาสตร์ เพื่อสรุปผลการ

อบรมเข้ม 

ผศ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ า 

 
 

 

 

 

 

 



สำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช  ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 1/2563 
ชื่อชุดวิชำ 41799 กำรอบรมเขม้เสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตนิติศำสตร์ ห้องที่ 1 

วันที่สัมมนำเข้ม/เสริม รำยชื่ออำจำรย ์ สถำนที่สัมมนำ 

ระหว่างวันท่ี 25-28 กุมภาพันธ์ 2564                        Ms Team 

 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. หมำยเหตุ 

1 2584003517 นายเอกพงศ์ ไทยกล้า   นนทบุรี 

2 2584004671 นายจารุพันธ์ เชื้อพราหมณ ์   สงขลา 

3 2584005181 น.ส.อัญชิสา ก้ิมแก้ว   ยะลา 

4 2594001618 ว่าท่ี ร.ต.ต.ณัฐพล โชคประกิจสุนทร   สงขลา 

5 2594001774 ร.ต.อ.วัธชิรวิษภ์ บุรีแก้ว   สงขลา 

6 2594001816 นายประวิทย์ ทองดิษฐ ์   กทม. 

7 2614000285 น.ส.ณัฐโสภิณ ทองประไพ   กทม. 

8 2614000434 นายปราโมทย์ สว่างแจ้ง   นครปฐม 

9 2614000814 น.ส.นิศารตัน์ จันทร์เอียด   นนทบุรี 

10 2614000913 นายต่อศักดิ์ คุ้มปลั่ง   กทม. 

11 2614004147 นายรัตนพงศ์ คชเสนา   กทม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช  ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 1/2563 
ชื่อชุดวิชำ 41799 กำรอบรมเขม้เสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตนิติศำสตร์ ห้องที่ 2 

วันที่สัมมนำเข้ม/เสริม รำยชื่ออำจำรย ์ สถำนที่สัมมนำ 

ระหว่างวันท่ี 25-28 กุมภาพันธ์ 2564                        Ms Team 

 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. หมำยเหตุ 

1 2614002171 พ.ต.ท.ภาณุภณ ชัยสนิท   นครปฐม 

2 2614002505 นายสมศักดิ์ ธัญคณุากร   กทม. 

3 2614002513 นายณัฐพล รักษาสุข   แม่ฮ่องสอน 

4 2614002711 นายกมลภัท สาสนสั   ปทุมธาน ี

5 2614003214 พ.ต.ท.สานนท์ เลิศสโุภชวณิชย ์   นนทบุรี 

6 2614003289 น.ส.อัจฉรา มลิวัลย ์   นนทบุรี 

7 2614003792 นายกฤตตฤณ โอกาศพิศาล   กระบี ่

8 2614003834 ด.ต.ทวี ประทีปเมือง   ชัยภูม ิ

9 2614003990 นายณรงค์ อภเิมธีธ ารง   นครราชสมีา 

10 2614004121 นายอานนท์ ปอโนนสูง   นนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช  ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 1/2563 
ชื่อชุดวิชำ 41799 กำรอบรมเขม้เสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตนิติศำสตร์ ห้องที่ 3 

วันที่สัมมนำเข้ม/เสริม รำยชื่ออำจำรย ์ สถำนที่สัมมนำ 

ระหว่างวันท่ี 25-28 กุมภาพันธ์ 2564                        มสธ. 

 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. หมำยเหตุ 

1 2614001622 นายวรฉัตร ส่งสุข   อุบลราชธาน ี

2 2614002091 น.ส.นภาภรณ์ ชาติวิเศษ   กทม. 

3 2614002109 น.ส.กัญชพร บรรณรัตน ์   กทม. 

4 2614002331 นายประจักษ์ ตั้งมโนวุฒิกุล   อุดรธาน ี

5 2614004188 นายเวชวรุตม์ คล่องบัญช ี   ราชบุร ี

6 2614004337 น.ส.กันยา นิคนธา   ราชบุร ี

7 2614004477 นายก้องนภา ชินวงศ์   หนองบัวล าภ ู

8 2614004527 นายอับดุลฟาตะห์ สะแต   ยะลา 

9 2584000067 นายเมธา ทองเจิม   สุราษฎร์ธาน ี

10 2574000549 ว่าท่ีร้อยเอก คธาวุธ พลโคตร   นครราชสมีา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช  ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 1/2563 
ชื่อชุดวิชำ 41799 กำรอบรมเขม้เสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตนิติศำสตร์ ห้องที่ 4 

วันที่สัมมนำเข้ม/เสริม รำยชื่ออำจำรย ์ สถำนที่สัมมนำ 

ระหว่างวันท่ี 25-28 กุมภาพันธ์ 2564                        Ms Team 

 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. หมำยเหตุ 

1 2584004028 ดต.อธิคม เรียมศรีสกลุ   นครสวรรค ์

2 2584002394 นายปรีติวงษ์ บุรสัการ   นนทบุรี 

3 2614000244 นายภานุวัฒน์ โพดนิ่ม   นนทบุรี 

4 2614000848 นายโกศัลย์ จตุศาสตร ์   นนทบุรี 

5 2614001275 น.ส.ปิยะกาญจน์ บุญกาวิน   นนทบุรี 

6 2614001432 นางสาวนฤมล ผดุงเทียน   นนทบุรี 

7 2614002315 นายณรงค์ บุปผา   ชลบุร ี

8 2614002794 พันจ่าเอก วีระพงษ์ มาวัน   เลย 

9 2614003446 นางสาวอุฑารัตน์ สุวรรณศร ี   สงขลา 

10 2614003677 นายจิตพล เฉลยถ้อย   ล าปาง 

11 2614004022 น.ส.พิมพ์รภัส ศรีธนานุวัตร   กทม. 

 

 


